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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif. Menurut Tanzeh 

dan Suyitno (2006) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data-data yang sudah terkumpul 

sehingga memperoleh gambran umum dan menyeluruh tentang keadaan 

sebenarnya. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah 

Malang merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kepedulian 

lingkungan yang tinggi, begitu juga dengan tingkat keterlibatan UMM terhadap 

lingkungan juga masuk kedalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyakya 

pembangunan dan pembaharuan yang dilakukan UMM yang berbasis ligkungan, 

seperti dilakukannya penanaman ulang pohon, bunga, dan penataan ulang taman-

taman yang ada di UMM. Selain itu kebijakan UMM mengenai tidak semua 

kendaraan bermotor boleh masuk kedalam lingkungan kampus juga merupakan 

salah satu bukti bahwa UMM peduli terhadap lingkungan hidup. Tetapi kepedulian 

dan keterlibatan UMM terhadap lingkungan yang masuk kedalam ketegori tinggi 

tidak didukung dengan pelaporan dan audit lingkungan yang baik oleh UMM, tidak 

adanya laporan kinerja lingkungan hidup yang dipublikasikan oleh UMM membuat 

kurang adanya transparansi mengenai dana yang digunakan untuk pengelolaan 

lingkungan hidup, tetapi walaupun UMM tidak mempublikasikan laporan kinerja 

lingkungannya, tetapi UMM sudah melakukan audit terhadap laporan kinerjanya. 
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Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian 

3.3 Jenis Data : 

3.3.1 Data Primer  

Narimawati (2008;98) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang 

berasal dari sumber asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk 

terkompolasi ataupun dalam bentuk file-file, data ini harus dicari melalui 

narasumber atau dalam istilah teknis disebut responden. Selain itu Ulum dan Juanda 

(2016;94) menjelaskan data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

melalui wawancara kepada responden. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai 

macam sumber lainnya. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016;94). Data 

sekunder bisa berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-

hasil studi dan lain-lain. peneliti menggunakan data ini untuk melengkapi informasi 

terkait implementasi USR di Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

3.4.1 Wawancara 

Menurut Chairir dan Ghozali (2007) wawancara/interview adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. 

Pada penelitian ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-
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hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan untuk 

mencari data tentang implementasi USR di Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.4.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah  metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain (Ulum dan Juanda, 2016 

hal 96). Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, 

majalah-majalah, surat kabar, website resmi UMM, koran dan arsip-arsip yang 

berhubungan dengan penelitian ini tentang implementasi USR di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.5 Daftar dan Demografi Responden 

3.5.1 Daftar Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang berasal dari 

berbagai macam instansi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain 

perwakilan dari beberapa instansi, peneliti juga melakukan wawancara kepada 

pembantu dekan, kepala laboraturium, dosen dan mahasiswa. Berikut rincian 

jumlah responden dalam penelitian ini : 

Tabel 1. Daftar Responden 

Instansi Jabatan Jumlah Responden 

Badan Pengendalian 

Internal 

 1 

Biro Administrasi 

Umum 

1. Kabag. Perlengkapan dan Rumah 

Tangga 

2. Kabag. Pemeliharaan/perawatan 

kampus 

1 

 

1 

Biro Administrasi 

Keuangan 

Kabag. Akuntansi dan Audit 1 
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Direktorat Penelitian 

dan Pengabdian 

Masyarakat 

1. Wadir I Bid. Penelitian 

2. Ka. Divisi Pelayanan Masyarakat dan 

KKN 

1 

1 

UPT. Pertamanan Kepala UPT 1 

Lain-Lain 1. Wakil Dekan (FEB) 

2. Kepala Laboraturium (Teknik Sipil 

dan Mesin) 

3. Dosen (Manajemen dan Akuntansi) 

4. Karyawan (PLMTH) 

5. Asisten Lab. Akuntansi 

6. Mahasiswa (Ketua BEM FEB) 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

Sumber: Data Diolah 

3.5.2 Demografi Responden 

Setelah peneliti melakukan perincian terhadap responden, peneliti 

mengelompokkan responden menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja. Berikut rincian demografi responden 

berdasarkan kategori yang sudah di tentukan 

Tabel 2. Daftar Demografi Responden 

Keterangan Kriteria Jumlah 

Jenis Kelamin Laki-Laki 8 

 Perempuan 7 

Usia <30 1 

 30-40 8 

 40-50 4 

 >50 2 

Pendidikan D3 0 

 S1 2 

 S2 11 

 S3 2 

Lama Bekerja <5th 2 

 5-10th 5 

 10-20th 6 

 >20 2 
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3.5.3 Alasan Pemilihan Responden 

Instansi atau individu yang dijadikan responden dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan instrumen yang ada dalam university social responsibility. Berikut 

adalah alasan pemilihan responden yang dilakukan oleh peneliti : 

a. Badan Pengendalian Internal 

Badan Pengendalian Internal dipilih menjadi responden karena BPI 

merupakan instansi yang mengerti tentang sistem yang ada di universitas 

secara keseluruhan dan memiliki hak untuk melakukan audit kepada seluruh 

unit kerja. Dengan melakukan wawancara dengan pihak BPI, dapat membantu 

peneliti dalam memperoleh informasi tentang sistem yang sedang berjalan di 

universitas, terutama sistem yang berhubungan dengan lingkungan hidup. 

b. Biro Administrasi Umum 

Pada instansi Biro Adminitrasi Umum terdapat 2 responden, yaitu Kepala 

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan Kepala Bagian 

Pemeliharaan/perawatan kampus. Bagian perlengkapan dan rumah tangga 

yang memiliki tugas untuk melengkapi semua kebutuhan kegiatan belajar 

mengajar ataupun kegiatan operasional dapat memberikan peneliti informasi 

mengenai dukungan universitas dalam menjaga lingkungan hidup melalui 

pengadaan perlengkapan dan peralatan untuk menjaga lingkungan hidup. 

Sedangkan untuk bagian pemeliharaan/perawatan kampus yang memiliki tugas 

untuk memeriksa dan merawat semua fasilitas yang ada di universitas termasuk 

di dalamnya kebersihan lingkungan dan perawatan taman akan memberikan 

informasi kepada peneliti bagaimana cara universitas dalam menjaga 

lingkungan hidup. 
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c. Biro Administrasi Keuangan 

Biro Administrasi Keuangan merupakan salah satu instansi penting di 

Universitas Muhammadiyah Malang. Pada Biro Administrasi Keuangan yang 

dijadikan responden adalah Kepala Bagian Akuntansi dan Audit karena peneliti 

memerlukan informasi mengenai anggaran dan biaya yang dikeluarkan oleh 

UMM untuk perawatan, pemeliharaan, serta menjaga lingkungan hidup. 

d. Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 

Pada instansi Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat terdapat 2 

responden, Wakil Direktur I Bidang Penelitian dan Ka. Divisi Pelayanan 

Masyarakat dan KKN. Alasan Wakil Direktur I Bidang Penelitian dijadikan 

responden adalah untuk mencaritahu informasi mengenai rencana induk 

penelitian yang dilakukan oleh UMM dan bagaimana realisasi dari rencana 

induk tersebut. Selain itu peneliti juga memerlukan informasi bagaimana 

hubungan UMM dengan masyarakat, oleh karena itu peneliti juga menjadikan 

Ka. Divisi Pelayanan Masyarakat dan KKN menjadi responden karena salah 

satu program dari DPPM yaitu KKN adalah program yang mengharuskan 

UMM terlibat langsung dalam masyarakat. 

e. UPT.Pertamanan 

UPT.Pertamanan dipilih menjadi responden karena peneliti ingin 

mencaritahu bagaimana tingkat kepedulian UMM terhadap lingkungan hidup 

seperti taman-taman yang sudah ada. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui 

bagaimana pendapat kepala UPT.Pertamanan tentang pentingnya lingkungan 

hidup bagi UMM. 
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f. Lain-lain 

Selain melakukan wawancara kepada isntansi yang ada d UMM, peneliti 

juga melakukan wawancara kepada beberapa individu yang terdiri dari Wakil 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM, Kepala Laboraturium Teknik Sipil 

dan Teknik Mesin, Dosen prodi Manajemen dan Dosen Prodi Akuntansi, 

Penanggung jawab PLTMH, Asisten Laboraturium Akuntansi, dan Ketua 

BEM FEB. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan informasi tentang 

sudut pandang responden yang sudah dipilih mengenai pentingnya lingkungan 

hidup bagi berjalannya proses belajar mengajar dan mengetahui seberapa besar 

perhatian responden kepada ligkungan yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui tentang 

studi keselamatan yang ada di Laboraturium yang menggunakan alat-alat yang 

membutuhkan pengawasan saat digunakan. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Berdasarkan penelitian Teoh dan Thong (1986) dalam Yousef (2003) ada 4 

aspek lingkungan yang harus terpenuhi dalam upaya implementasi University 

Social Responsibility, yaitu Enviromental Awareness, Enviromental Involvement, 

Enviromental Reporting, dan Enviromental Auditing. 

3.6.1 Enviromental Awareness 

Dalam variabel ini, kondisi-kondisi yang menyebabkan responden perhatian 

terhadap masalah lingkungan hidup akan dicari tahu. Ada 11 instrumen akan 

disajikan dalam pertanyaan saat dilakukan wawancara terkait dengan presepsi 

responden dan instrumen yang dianggap sebagai sistem, yaitu : 
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a. Adanya peraturan mengenai lingkungan hidup 

b. Filosofi dari pimpinan perguruan tinggi 

c. Adanya sugesti dari asosiasi perguruan tinggi lain 

d. Adanya sugesti dari diri sendiri 

e. Adanya sugesti dari karyawan 

f. Adanya sugesti dari mahasiswa 

g. Adanya sugesti dari lembaga lingkungan hidup 

h. Adanya sugesti dari komunitas lingkungan hidup 

i. Adanya dukungan Sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi 

j. Adanya dukungan rencana induk penelitian dan pengabdian masyarakat 

k. Terdapat realisasi penelitian dan pengabdian masyarakat 

 

3.6.2 Enviromental Involvement 

Tata cara implementasi Implementasi Green Accounting berbasis USR 

dimana dilakukan dengan tim khusus yang dibentuk langsung dan berada dibawah 

pengawasan pimpinan perguruan tinggi yang ditunjuk dan melakukan evaluasi 

pelaksanaan serta mengukur keefektivitas Implementasi. Ada 12 instrumen akan 

disajikan dalam pertanyaan saat dilakukan wawancara terkait dengan presepsi 

responden dan instrumen yang dianggap sebagai sistem, yaitu : 

a. Keberadaan unit lingkungan hidup 

b. Ketersediaan dana untuk perlindungan lingkungan hidup 

c. Ketersediaan program atau prosedur yang mengurangi konsumsi sumber daya 

alam 
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d. Ketersediaan studi keselamatan lingkungan hidup jika entitas menggunakan 

mesin-mesin dalam kegiatan operasionalnya 

e. Adanya penelusuran kos aktivitas 

f. Adanya kesepakatan khusus/MoU dengan pihak lain 

g. Adanya investasi 

h. Design kurikulum yang mempertimbangkan lingkungan 

i. Memasukan lingkungan hidup sebagai salah satu standar kompetansi 

j. Adaya upaya pencapaian standar 

k. Mematuhi standar 

l. Pengaruh lingkungan terhadap proses belajar mengajar 

 

3.6.3 Enviromental Reporting 

Pelaporan lingkungan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan  dan keperluan keterbukaan informasi material dan 

relevan mengenai perguruan tinggi. Ada 4 instrumen, dan semua instrumen yang 

ada di dalam enviromental reporting dimasukan kedalam sistem sebagai berikut : 

a. Laporan kinerja lingkungan hidup 

b. Laporan kinerja dilaporkan secara kontinyu 

c. Laporan kinerja dipublikasikan 

d. Laporan kinerja lingkungan melampiri publikasi 
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3.6.4 Enviromental Auditing 

Untuk memastikan apakah kinerja program konservasi lingkungan hidup 

yang dilakukan sudah berjalan efektif dan efesien diperlukan audit lingkungan. 

Terdapat 4 instrumen, dan semua instrumen yang ada dalam enviromental auditing 

masuk kedalam sistem : 

a. Terdapat audit lingkungan 

b. Terdapat satuan pengawas internal 

c. Terdapat SPI terkait lingkungan hidup 

d. Terdapat aktivitas SPI terkait lingkungan hidup 

 

3.7 Pengukuran Instrumen 

McGill, dkk. (2003) menjelaskan bahwa kualitas sistem dipecah menjadi 2, 

yaitu kualitas sistem dan persepsi kualitas sistem, pemisahan kualitas sistem dan 

persepsi sistem dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kemampuan 

pengguna akhir yang sekaligus akan menjadi pengembang yang akan melakukan 

justifikasi atas kualitas sistem yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti memisahkan 

instrumen yang ada dari masing-masing variabel menjadi 2, yaitu instrumen 

berdasarkan persepsi responden dan instrumen yang masuk kedalam sistem. 

3.7.1 Pengukuran instrumen sebagai persepsi 

Menurut Ratnasari (2011) pernyataan ada atau tidaknya instrumen tertentu 

dalam organisasi tidak akan menggambarkan secara keseluruhan keadaan 

organisasi. Oleh karena itu instrumen dinyatakan terpenuhi tidak hanya berdasarkan 

ada atau tidak instrumen tersebut di Universitas, tetapi juga berdasarkan kualitas 

jawaban dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 
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instrumen-instrumen dalam memenuhi kriteria universitas yang sudah 

menerapakan green accounting berbasis USR. Kualitas jawaban yang diberikan 

responden akan menggambarkan seberapa besar instrumen-instrumen yang ada 

sudah diimplementasikan dalam operasional universitas dalam memenuhi 

tanggungjawab sosial universitas terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat menggambarkan keadaan universitas yang sebenarnya. Instrumen-instrumen 

tersebut akan diukur berdasarkan ada atau tidaknya suatu instrumen di universitas 

yang dinyatakan dengan angka 1 sampai 5.  

Tabel 3. Skala Pengukuran Persepsi 

Skor Makna 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Netral 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

  Sumber : (Sugiyono, 2007) 

 

a. Responden diberikan skor 1 apabila responden sangat tidak setuju jika salah 

satu instrumen yang ditanyakan dalam wawancara ada di instansi responden 

bekerja  

b. Responden diberikan skor 2 apabila responden tidak setuju jika salah satu 

instrumen yang ditanyakan dalam wawancara ada di instansi responden 

bekerja. 

c. Responden diberikan skor 3 apabila tidak mengetahui tentang instrumen 

yang di tanyakan dalam wawancara. 
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d. Responden diberikan skor 4 apabila responden setuju jika salah satu 

instrumen yang ditanyakan dalam wawancara ada dalam instansi tempat 

responden bekerja. 

e. Responden diberikan skor 5 apabila responden sangat setuju jika salah satu 

instrumen yang ditanyakan saat wawancara ada dalam instansi tempat 

responden bekerja. 

3.7.2 Pengukuran instrumen sebagai sistem 

Menurut Sugiyono (2007) pengukuran suatu sistem dapat dilakukan dengan 

melalukan penilaian terhadap efektivitas dan efesiensi sistem yang sudah ada 

dengan tujuan sebagai bahan evaluasi bagi organisasi dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Instrumen-instrumen yang 

dinyatakan sebagai sistem akan diukur dan dinyatakan dengan 3 keterangan, 

yaitu Ada, Ada dan dipublikasi, dan Tidak Ada 

a. Diberi keterangan tidak ada apabila instrumen tidak ada dalam sistem yag 

dimiliki oleh organisasi. 

b. Diberi keterangan ada apabila instrumen ada dalam sistem yang dimiliki, 

yang artinya instrumen ada didalam sistem yang dimiliki. 

c. Diberi keterangan ada dan dipublikasi apabila instrumen ada dalam sistem 

yang di miliki oleh organisasi dan sudah dipublikasi, yang artinya sistem 

tersebut bisa diketahui oleh semua pihak. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2007) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam analisis deskriptif ini akan 

digambarkan serta akan di jelaskan mengenai tingkat pengetahuan responden 

terhadap instrumen-instrumen yang ada di dalam USR dan juga akan digambarkan 

serta di jelaskan tingkat kecenderungan UMM terhadap Instrumen- instrumen yang 

ada didalam USR sehingga akan mempermudah peneliti dalam pengambilan 

kesimpulan 

3.8.2 Membahas temuan dari hasil analisi yang dilakukan 

3.8.3 Penarikan Kesimpulan 


